COMUNICADO OFICIAL Nº5
2012/2013

1. CAMPEONATO ABSOLUTO DE AVEIRO
Devido a problemas na homologação das “preliminares”, a Direcção da
Associação de Xadrez de Aveiro (AXA) decidiu tornar esta prova - a contar
para ELO FIDE - aberta a todos os atletas filiados na Federação Portuguesa
de Xadrez (FPX) através da AXA.
Esta competição é organizada pelo Centro Recreativo de Estarreja, sob a
égide da AXA, nos dias 24, 25 e 31 de Maio e 01 e 02 de Junho de 2013.
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia 23 de Maio para o
email axaxadrez@gmail.com.
O regulamento segue em anexo e pode também ser consultado no site da
AXA (www.axaveiro.pt) no menu “Regulamentos”.

2. CAMPEONATO DE AVEIRO DE XADREZ SEMI-RÁPIDO
O Campeonato de Aveiro de Xadrez Semi-Rápido decorre no dia 10 de
Junho de 2013 nas instalações da Academia de Xadrez da Gafanha da
Encarnação.
A prova é aberta a todos os clubes filiados na FPX através da AXA. Cada
clube pode inscrever mais do que uma equipa (com 4 elementos, no
mínimo).
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia 14 de Junho de 2013
para o email axaxadrez@gmail.com.
Este campeonato é organizado pela Academia de Xadrez da Gafanha da
Encarnação, com o apoio da AXA.
O regulamento segue em anexo e pode também ser consultado no site da
AXA (www.axaveiro.pt) no menu “Regulamentos”.
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3. CAMPEONATO DE AVEIRO DE XADREZ RÁPIDO (equipas)
O Campeonato de Aveiro de Xadrez Rápido decorre no dia 15 de Junho de
2013 nas instalações da Associação Estamos Juntos, em S. João da
Madeira.
A prova é aberta a todos os clubes filiados na FPX através da AXA. Cada
clube pode inscrever mais do que uma equipa (com 4 elementos, no
mínimo).
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia 14 de Junho de 2013
para o email axaxadrez@gmail.com.
Este campeonato é organizado pela Associação Estamos Juntos, com o
apoio da AXA.
O regulamento segue em anexo e pode também ser consultado no site da
AXA (www.axaveiro.pt) no menu “Regulamentos”.
4. CAMPEONATO DE AVEIRO DE XADREZ RÁPIDO (individual)
O Campeonato de Aveiro de Xadrez Rápido decorre no dia 15 de Junho de
2013 nas instalações da Associação Estamos Juntos, em S. João da
Madeira.
A prova é aberta a todos os atletas filiados na FPX através da AXA.
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia 14 de Junho de 2013
para o email axaxadrez@gmail.com.
Este campeonato é organizado pela Associação Estamos Juntos, com o
apoio da AXA.
O regulamento segue em anexo e pode também ser consultado no site da
AXA (www.axaveiro.pt) no menu “Regulamentos”.
5. LICENCIAMENTO DE ÁRBITROS
Os árbitros filiados na FPX são, a partir de agora, obrigados a solicitar o seu
licenciamento à FIDE, havendo o pagamento de uma taxa única conforme a
sua categoria.
Esta medida é obrigatória para efeitos de homologação de provas.
O licenciamento pode ser solicitado para o email competicoes@fpx.pt e
carbitragem@fpx.pt, tendo de ser acompanhado obrigatoriamente do
comprovativo de pagamento.
Mais informações no “COMUNICADO DIR-010-2012”, da FPX, que pode
ser consultado no site www.fpx.pt

Estarreja, 10 de Maio de 2013
A DIRECÇÃO
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